
 

 

UCHWAŁA NR X/6/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku ich realizacji 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych  

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506), art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2018 r., 

poz. 967 z późn. zm.) - Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku ich realizacji nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 dodaje się ust. 2. w następującym brzmieniu: 

„2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela przedszkola 

prowadzącego zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci z innych 

grup wiekowych, w przypadku większej liczby dzieci 6-letnich ustala się w wymiarze 22 godzin.” 

2) W § 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela przedszkola 

prowadzącego zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci z innych 

grup wiekowych, w przypadku większej liczby dzieci 3,4,5-letnich ustala się w wymiarze 25 godzin.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Cybul 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3750
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